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Regulamin konkursu plastycznego  
MALOWANA ROTA 

 
 

W ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej. 
Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa Pana Roberta Maciaszka. 

 

 

1. Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 

Chrzanów i Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Białe kruki”. 

3. Cele konkursu: 

• szerzenie idei patriotyzmu i polskich tradycji niepodległościowych 

• promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Chrzanów 

• motywowanie do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, kształtowanie wrażliwości 

estetycznej  

• uczczenie 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej 

4. Adresaci konkursu: uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Chrzanów. 

5. Przedmiot konkursu: uczestnicy mają za zadanie przygotowanie pracy plastycznej, która 

nawiązywać będzie tematycznie do utworu „Rota” Marii Konopnickiej (tekst - zał. 1 regulaminu). 

6. Prace konkursowe powinny zostać wykonane w formacie A3 (30 x 42 cm), dowolną techniką 

płaską umożliwiającą ekspozycję w antyramach, przy użyciu dowolnych materiałów  

(z wyłączeniem materiałów sypkich, takich jak kasza, ryż itp.) 

7. Zasady uczestnictwa: 

•  jedna szkoła może dostarczyć na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych 

•   w konkursie mogą wziąć udział tylko prace indywidualne i wykonane samodzielnie,  

prace zbiorowe nie będą przyjmowane; jeden uczeń może być autorem maksymalnie jednej 

zgłoszonej do konkursu pracy plastycznej 

• pracę konkursową należy na odwrocie opisać godłem/pseudonimem  

• tematyka pracy plastycznej: patrz pkt 4 regulaminu. 

8. Terminarz: 

• ogłoszenie konkursu: 9.09.2022 r.  

• termin zgłaszania prac konkursowych: 28.10.2022 r. do godz. 12.00 włącznie. 
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 Prace plastyczne należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. Prace 

dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas miejskich obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości 11 Listopada 2022 r.  

10. Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy plastycznej należy dołączyć w zaklejonej kopercie, 

opatrzonej godłem/pseudonimem (tym samym, którym zostanie opatrzona praca konkursowa) 

wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu. (zał. 2 regulaminu). Niedostarczenie wraz 

z pracą konkursową dokumentu wymaganego w niniejszym regulaminie skutkuje odrzuceniem 

pracy konkursowej. 

11. Zgłoszone do konkursu prace oceniać będzie Jury konkursowe powołane przez Organizatora.  

12. Przy ocenie prac plastycznych Jury weźmie pod uwagę: zgodność z regulaminem i tematem 

konkursu, estetykę pracy, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, walory artystyczne (m.in. 

kompozycja, kolorystyka, technika wykonania), samodzielność wykonania pracy. 

13.  Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. 

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i ekspozycji prac plastycznych biorących 

udział w konkursie. 

15.  Decyzje Jury konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

16. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji konkursu. 

Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu. 
 

 

 

 

 

Załączniki: 
 Zał. 1 – tekst utworu „Rota” Marii Konopnickiej 
 Zał. 2 – Karta zgłoszenia uczestnika konkursu 


